
 

Cieszymy się, że jesteś z nami! 
 

 Przypominamy o kończącym się okresie obowiązywania Twojej aktualnej Oferty promocyjnej.  

W celu przedłużenia naszej współpracy na podstawie promocyjnych cen i stawek opłat 

przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową propozycję. 

 

Nowa, dedykowana Oferta promocyjna 

 „Gwarantowana Zielona Moc dla Finansowych Ninja” zawiera: 
 

 gwarancję niezmienności cen i stawek opłat na kolejne 3 lata, 

 niską stawkę za energię elektryczną, jedynie 39 gr brutto za kWh 

oraz 7,98 zł brutto za miesiąc opłaty handlowej przy wyborze faktury elektronicznej 

lub 12,99 zł brutto za miesiąc opłaty handlowej przy wyborze faktury papierowej, 

 jedną przejrzystą fakturę VAT wystawioną z tytułu świadczonej usługi kompleksowej  

sprzedaży energii elektrycznej, 

 potwierdzenie, że energia elektryczna dostarczana do Ciebie,  

zostanie wytworzona w odnawialnych źródłach energii. 

 

Regulamin Oferty promocyjnej znajdziesz poniżej. 

Przedstawiona Oferta promocyjna ważna jest do dnia zakończenia stosowania  

w prowadzonych rozliczeniach pomiędzy Stronami aktualnej Oferty promocyjnej. 

 

Możesz potwierdzić przyjęcie nowej Oferty promocyjnej 

poprzez wysłanie zgłoszenia na Moje Lumi: 
 

1. Przejdź na zakładkę Zgłoszenia i kliknij przycisk: Dodaj zgłoszenie. 

2. Uzupełnij pola w następujący sposób:  

 Nazwa zgłoszenia: Gwarantowana Zielona Moc 

 Dotyczy (wybierz): Przedłużenie umowy 

 Numer Umowy (wybierz): swoją Umowę 

 Opis: Potwierdzam przyjęcie oferty. 

3. Kliknij przycisk: Wyślij. 
 

Wkrótce, po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość  

z potwierdzeniem przyjęcia Oferty promocyjnej. 
 

Pamiętaj, że jedno zgłoszenie dotyczy jednej Umowy. 
 

Będzie nam miło dostarczać Ci naszą energię! 
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OFERTA PROMOCYJNA  
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
„Gwarantowana Zielona Moc dla Finansowych Ninja” 

obowiązuje od dnia 10.03.2021 r. 

1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejsza Oferta promocyjna przedłużenia dedykowana jest dla Klientów, o których mowa w pkt 3.1., którzy w okresie obowiązywania 

Oferty promocyjnej mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

dla Klientów indywidualnych, zwaną dalej Umową. 

1.2. Oferta promocyjna zawiera wysokość oraz warunki stosowania: 

a) cen za energię elektryczną; 

b) stawek opłat handlowych; 

c) gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.  

1.3. W ramach Oferty promocyjnej, Sprzedawca dokona zakupu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, poświadczających wytworzenie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla 100% rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Klienta w zakresie punktu 

poboru energii, objętego Ofertą promocyjną przez okres wskazany w pkt 2.2. 

1.4. Oferta promocyjna dotyczy jednego punktu poboru energii wskazanego w Umowie. Oferta promocyjna przyjęta przez Klienta  

w zakresie danego punktu poboru energii w dacie przyjęcia Oferty promocyjnej, nie może zostać przypisana na inny punktu poboru 

energii, w trakcie obowiązywania Oferty promocyjnej. 

1.5. Ofertę promocyjną stosuje się w rozliczeniach z Klientami, dokonującymi zakupu energii na własny użytek, stosownie do zakresu 

zawartej Umowy. 

1.6. Ustalone w Ofercie promocyjnej ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT), naliczany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W Tabeli 1 wskazane są ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług (VAT), pod którymi 

zamieszczono ceny netto bez podatku od towarów i usług (VAT).  

1.7. Ceny energii i stawki opłaty handlowej ustalone w Ofercie promocyjnej nie zawierają opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej. 

Opłata za dystrybucję energii elektrycznej zostanie naliczona zgodnie z aktualną Taryfą OSD – innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

1.8. W związku z przyjęciem przez Klienta Oferty promocyjnej, sprzedaż energii elektrycznej w ramach zawartej Umowy będzie 

kontynuowana na warunkach określonych w Ofercie promocyjnej, w terminie określonym w pkt 2.2. 

1.9. Warunkiem skutecznego skorzystania z Oferty promocyjnej jest jej prawidłowa akceptacja. 

1.10. Klient, w ramach zawartej Umowy ze Sprzedawcą, będzie miał możliwość skorzystania z jednej lub kilku dodatkowych usług odpłatnych 

zaproponowanych przez Sprzedawcę, w przypadku ich obowiązywania w okresie obowiązywania Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

Zasady korzystania z wybranej usługi dodatkowej oraz zasady płatności za wybraną usługę dodatkową, w tym cena, zostaną określone 

odrębnie, w regulaminie każdej usługi. Dodatkowe usługi odpłatne, z których skorzysta Klient, będą realizowane także po zakończeniu 

niniejszej Oferty promocyjnej. 

2. Okres obowiązywania Oferty promocyjnej 

2.1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 10.03.2021 r. do odwołania.  

2.2. W ramach niniejszej Oferty promocyjnej, Klient otrzymuje gwarancję niezmienności cen za energię elektryczną  

i stawek opłat handlowych wskazanych w Tabeli nr 1 przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia następującego 

bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę na warunkach innej Oferty promocyjnej Sprzedawcy, 

z zastrzeżeniem pkt 4.3. Przy czym z Klientem, który: 

a) wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej z tytułu świadczonej usługi w ramach zawartej Umowy, zastosowanie 

będzie miała stawka opłaty handlowej wskazana w Tabeli nr 1 w kolumnie Faktura elektroniczna; 

b) nie wyraził zgody lub wycofał zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej z tytułu świadczonej usługi w ramach zawartej 

Umowy, zastosowanie będzie miała stawka opłaty handlowej wskazana w Tabeli nr 1 w kolumnie Faktura papierowa. 

3. Zasady kwalifikacji Klientów 

3.1. Z niniejszej Oferty promocyjnej mogą skorzystać Klienci którzy: 
a) mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę na czas nieokreślony i nie rozwiążą Umowy ze Sprzedawcą do końca okresu 

obowiązywania gwarancji niezmienności cen za energię elektryczną i stawek opłat handlowych wskazanego w pkt 2.2.;  

b) korzystają z Grup taryfowych „G” na potrzeby gospodarstwa domowego; 

c) są przyłączeni do sieci OSD: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z którym Sprzedawca posiada podpisaną Generalną Umowę 

Dystrybucyjną dla usługi kompleksowej; 

d) nie posiadają Przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego; 

e) nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Sprzedawcy; 

f) nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników; 

g) nie wytwarzają energii elektrycznej w mikroinstalacji, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, w zakresie punktu poboru energii elektrycznej, dla którego zawierana jest Umowa w związku z przyjęciem 

niniejszej Oferty promocyjnej. 
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3.2. Klienci korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy, mogą skorzystać z niniejszej Oferty promocyjnej wyłącznie  

w zakresie Umowy na inny punkt poboru energii elektrycznej nie objęty inną Ofertą promocyjną Sprzedawcy. Powyższe nie dotyczy 

usług dodatkowych w ramach ofert, o których mowa w pkt 1.10. 

3.3. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie od dnia przyjęcia niniejszej Oferty promocyjnej, Umowy do których 

została przyjęta niniejsza Oferta promocyjna przekształcają się w Umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu 

obowiązywania niniejszej Oferty promocyjnej, Umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się na czas nieokreślony, 

chyba że zostanie przyjęta kolejna Oferta promocyjna. 

4. Ceny energii elektrycznej oraz warunki handlowe 

4.1. Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen i stawek opłat wskazanych w Tabeli 1 w okresie od wejścia w życie Oferty promocyjnej, 

dla wskazanego okresu, z zastrzeżeniem pkt 1.8., 2.2. oraz 4.3. 

4.2. Po upływie okresu gwarancji ceny, Klient będzie rozliczany za zakupioną energię według cen i stawek opłat z Grupy taryfowej 

określonej w Umowie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Sprzedawcy, o ile nie zostanie przyjęta przez Klienta nowa Oferta 

promocyjna przedstawiona przez Sprzedawcę. 

4.3. Sprzedawca może zmienić ceny energii elektrycznej wskazane w Tabeli 1 wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub 

podatku akcyzowego. Jeżeli wprowadzona zmiana cen lub stawek opłat spowoduje ich podwyższenie, w takim przypadku Klientowi 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w Umowie, bez ponoszenia żadnych kosztów  

i odszkodowań z tym związanych. 

4.4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez Sprzedawcę  

z przyczyn leżących po stronie Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 

150 zł oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty promocyjnej, liczonych 

od dnia rozwiązania Umowy przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących 

po stronie Klienta, płatnych w terminie wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej Klientowi stosownym wezwaniem do 

zapłaty przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Administratorem danych Klienta przetwarzanych w celu realizacji Oferty promocyjnej jest Sprzedawca. Wszystkie informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Klauzula informacyjna dla klienta (RODO). 

5.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą promocyjną mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy. 

 

Tabela 1. Cena energii elektrycznej i stawek opłat handlowych 

 

 

 
 
 
 

 

Cena za energię elektryczną za 1 kWh  

dla każdej Grupy taryfowej wybranej przez 

Klienta 

Opłata handlowa (miesięcznie) 

Faktura elektroniczna Faktura papierowa 

0,39 zł brutto  

0,3171 zł netto 

7,98 zł brutto 

6,49 zł netto 

12,99 zł brutto 

10,56 zł netto 

 


